
أستاذي احلقيقة الدكتور األستاذ حمّمد حسن أبو حيىي كان له رغبة يّتصل بكم ، وإن شاء اهللا يكون  السائل :

  اللقاء فيه خري فهذا هو الكتور حسن .

  ...وأهال ومرحبا بكم مجيعا  الشيخ :

  سائل آخر : يا سيدي اهللا ميّسيك باخلري .

  مّساك هللا باخلريات والطّيبات والربكات . الشيخ :

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني ، والصالة على أشرف خلق اهللا واملرسلني سيدنا وحبيبنا  السائل :

  رحام ، وينبغي علينا مجيعا إن شاء اهللا هذا واجب .حممد صّلى اهللا عليه وسّلم ، زيارة العلماء تعترب من صلة األ

  نسأل أن جيعلين عند حسن ظّنكم الشيخ :

  سائل آخر : ونشعر حقيقة بالّتقصري 

  وأن ال يكون األمر كما قيل تسمع باملعيد قبل تراه . الشيخ :

  سائل آخر : نعم نعم , إن شاء اهللا تكون الزيارة هللا .

  ذلك ما نرجو . الشيخ :

  ل آخر : إن شاء اهللا تتكرر هذه الزيارات وأنت عّالمة العامل العريب اإلسالمي .سائ

  أستغفر اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : وهذا ال نزاع فيه .

  أستغفر اهللا . الشيخ :

سائل آخر : نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتحّقق الّنفع على يديك إن شاء اهللا وعلى أيدي علماء املسلمني 

  إن شاء اهللا . املخلصني

  اهللا يبارك فيكم . الشيخ :

سائل آخر : وبّدنا هذا العلم ينتشر ، ليس لفئة معينة ، وإن شاء اهللا يستفيد منه مجيع املسلمني ، يف كافة أرجاء 

  املعمورة .

  وهو كذلك إن شاء اهللا . الشيخ :

  ترب أب لنا علما وأستاذا سائل آخر : ونوّد إن شاء اهللا أن تكون هذه الزيارات متكررة ، وأنت تع

  عفوا ، إّمنا حنن إخوة إن شاء اهللا ، على سرر متقابلني . الشيخ :

سائل آخر : ونريد إن شاء اهللا أن يكون الّلقاء هنا يف اجلامعة األردنّية ، ويف غري اجلامعة األردنية ، ألنّنا ما زلنا 



  تالميذ لكم حقيقة .

  ك .أستغفر اهللا ، اهللا يبارك في الشيخ :

سائل آخر : وكتبكم ما زلنا حنن ننهل منها ونستفيد منها ، ومن هذا العلم ، فأنت أستاذنا حّقا و أستاذ 

  األساتذة .

  أستغفر اهللا أعوذ باهللا إمنّا أنا طالب علم . الشيخ :

  سائل آخر : ال و أستاذ األساتذة يف احلقيقة .

ذين مبا يقولون واجعلين خريا ممّا يظنون واغفر يل ما ال " اللهم ال تؤاخوأقول كما جاء عن أيب بكر  الشيخ :

  وجزاك اهللا خريا على حسن ظنك . يعلمون "

  سائل آخر : أبدا ، حنن إن كان يف النفوس شيء نريد هذه النفوس أن تكون إن شاء اهللا

  ربنا يصفيها . الشيخ :

  سائل آخر : يصّفيها إن شاء اهللا تبقى صافية هللا سبحانه وتعاىل .

  عسى أن يكون ذلك إن شاء اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : ونريد إن شاء اهللا أننا إذا وجهنا دعوة لكم أن تتقبّلوها إن شاء اهللا بصدر رحب .

  أّما يف داركم فنعم ، وأّما يف جامعتكم فال  الشيخ :

  سائل آخر : اخلطوة األوىل يف بيتنا وهو بيتكم إن شاء اهللا

  اهللا يبارك فيك الشيخ :

كتاب أهم قضايا املرأة املسلمة ، كان لنا طبعا وجهات نظر يف هذا الكتاب ...سائل آخر : واخلطوة الثانية 

  حقيقة ، وهو عاىل عليكم حقيقة منه طبعا لنا من علمكم الشيء الكثري .

  اهللا جيزيك خري ويبارك فيك . الشيخ :

  سائل آخر : وما زلنا مدينني لكم ذا .

  عفوا . الشيخ :

سائل آخر : حقيقة ، وقد مسعت من طّالب العلم أن هناك بعض تساؤالت بالنسبة ملا طرحته يف هذا الكتاب ، 

وحقيقة ما هي إال وجهة نظر كانت يف بداية العلم يعين ، وبعد أن استفدنا منكم الشيء الكثري واحلمد هللا ، 

ألوىل ، وإن شاء اهللا الطبعة الثالثة اآلن ال نريد نّقحنا الطبعة الثانية ، فجاءت إن شاء اهللا أفضل من الطبعة ا

  طباعتها إال بعد أن تتفضلوا بقراءا .



  اهللا جيزيك اخلري ويبارك فيك . الشيخ :

سائل آخر : وإن كان لكم وجهة نظر إن شاء اهللا ندّوا فيها ، وحّىت بالنسبة للمقدمة إن شاء اهللا ، نسعد لو 

  ء اهللا مسعتم بتقدمي مقدمة هلا إن شا

أّما املقّدمة فنعتذر منها سلفا ، ألين ما جريت على ذلك ، أّما أن نتعاون على اخلري ، وعلى العلم  الشيخ :

  وعلى الّتناصح باحلق ، فهذا واجبنا .

  سائل آخر : إن شاء اهللا .

، وإنصاف لكن بارك اهللا فيك ما دام أنك تفضلت وذكرت ما ذكرت مما يدل على فضل إن شاء اهللا  الشيخ :

وجتّرد ، فإىل ماذا انتهيت بالنسبة لبعض النقاط اليت كنت تطرّقت إليها ؟ وكان الّصواب بعيدا عنك فيما كنت 

  أرى ، فلعّلنا اقرتبنا إىل الّصواب !؟

  سائل آخر : نسأل اهللا إن شاء اهللا أن يكون هكذا

  ...طيب  الشيخ :

م الشافعي رضي اهللا عنه ، كانت له مذاهب ، مذهب يف سائل آخر : نسأل اهللا سبحانه وتعاىل ، ألن اإلما

  العراق ، و مذهب يف مصر .

  وهذه هي طريقة كّل أهل العلم ، ألّم ليسوا معصومني مثّ هو مقابل ذلك رّجاعون إىل احلق . الشيخ :

  سائل آخر : وجهات نظر نعم الشّك يف هذا

  ن اخلّط يف نفسه ، مث يصّر عليه .ال عيب يف ذلك ، العيب هو أن يتبّني لإلنسا الشيخ :

  سائل آخر : ال شّك يف هذا .

  فنسأل اهللا أن حيفظنا من ذلك ، أّما أن نقع يف اخلطأ فهذه طبيعة البشر . الشيخ :

سائل آخر : يف احلقيقة حنن وجدنا أّن غطاء وجه املرأة خاّصة يف بالد الّشام ، ويف اجلامعة األردنية ، حقا يعين 

  . ...دعوة طالباتنا إىل تغطية الوجه ، وكّنا فعال يف أمس احلاجة إىل  يتعّذر طبعا

  نعم . الشيخ :

  الشيخ ناصر ؟ السائل :

  أيوة .  الشيخ :

  الّسالم عليكم . السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :



  لو مسحت لنا شيخ نسألك سؤال ؟ السائل :

  تفّضل الشيخ :

  تنومي املغناطيسي ما هو حكمه ؟حكم ال السائل :

  بكلمة خمتصرة يف اعتقادي تدجيل عصري . الشيخ :

  . ...لو مسحت شيخنا ما مسعت  السائل :

  تدجيل ، تدجيل ، دجل دجل عصري  ، دجل يتناسب مع الزمن ، والرّقّي املزعوم ، فهمتين ؟ الشيخ :

  نعم ، يعين نستطيع أن نقول إنه ال جيوز ؟ السائل :

  طبعا ال جيوز . ل :السائ

  سبب احلرمة شيخنا ؟ السائل :

ألنه إذا كان األمر يقف فقط عند التنومي ، فألّن فيه تعاطي أسباب ال يدركها الناس كّلهم ، وهي  الشيخ :

تستغّل يف سبيل ما أشرت إليه آنفا من الّتدجيل والّتضليل ، ومثل ذلك ما يسّمى اليوم باستحضار األرواح ، 

دجيل عصري ، واملسلم ال يعتمد إال على األسباب امليّسرة املذلّلة اليت تدخل يف نطاق العلم و فكّل ذلك ت

  التجربة .

شيخنا لو مسحت كان سبب السؤال أحد األصدقاء يل وهو اآلن طالب توجيهي ، وكما تعلم أن  السائل :

عليه أحد أصدقائه أو أقارب له ،  امتحانات التوجيهي على األبواب ، وهو غري مستعد متاما لالمتحانات فعرض

أو نسيبه له ، يتعامل ذه الطريقة ، فعرض عليه أن ينومه تنومي مغناطيسي وحيّفظه املواد ، حبيث يكون حافظها 

  متاما فما رأيك ؟

ّد وأن أّوال هذه بالّنسبة هلذا الطّالب خيانة من عنده للمعّلمني واملدّرسني ألّن املفروض يف مثله ، أن يك الشيخ :

يتعب وأن جيتهد لينجح وهذا يعين املثال الذي تسأل عنه اآلن ، هو من مجلة األمثلة اليت تصلح لتأييد ما قلته 

آنفا ، ما رأيك فيما لو أن الطّلبة كّلهم جلأؤوا إىل مثل هذه الوسيلة من االحتيال على األساتذة ليستحضروا كما 

  يكون صالح األّمة يف العلم ويف الّدراسة على هذا األسلوب ؟ لو فتحوا الكتاب ونقلوا منه وزّوروه ، فهل

  طبعا ال . السائل :

  طبعا ال ، فإذا عرفت فالزم . الشيخ :

  جزاك اهللا خري , شيخنا يعين هل من نص شرعي يستأنس به للّداللة على هذه احلرمة ؟ السائل :

  0 نا فليس منا )( من غشيا أخي أال يكفيك هذا املثال بارك اهللا فيك  الشيخ :



  نعم جزاك اهللا خري شيخنا السائل :

  وإيّاك إن شاء اهللا الشيخ :

  الّسالم عليكم السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , نعم يا أستاذ الشيخ :

  سائل آخر : طبعا إن شاء اهللا بدأنا من جديد إن شاء اهللا .

  طيب بارك اهللا فيك . الشيخ :

  س إن شاء اهللا فيك اإلخالص سائل آخر : و نلم

  اهللا جيزيك اخلري ، ويتقبل منك وأن جيعلنا اهللا عند حسن ظنك . الشيخ :

  ...سائل آخر : وحنن أتينا راغبني طائعني إن شاء اهللا 

  اهللا يبارك فيك  الشيخ :

  ل عمرك .سائل آخر : وهذا تشريف لنا وتكرمي حقيقة عندما نرى أبا وأستاذا يعين ، اهللا خيّليك و يطو 

  استغفر اهللا ، ال أزال أقول اهللا اجعلين خريا مما يظنون ، واغفر يل ما ال يعلمون . الشيخ :

  سائل آخر : لكن نريد الدائرة تتسع ليعّم النفع .

  إن شاء اهللا . الشيخ :

هب إليها ، وهناك سائل آخر : وأراك اجلامعة األردنية ، أمسعتين كلمة اآلن ، أن اجلامعة األردنية ال تريدك أن تذ

  طالبك يف اجلامعة األردنية ، يريدون العلم ، فال أدري ما الّسبب يف ذلك ؟

  نعم الشيخ :

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا الشيخ :

  أنا أتكلم من ليبيا . السائل :

  من ليبيا الشيخ :

  نعم السائل :

  أهال مرحبا . الشيخ :

  ؟كيف حالكم   السائل :

  أمحد اهللا إليك , كيف أنت ؟ الشيخ :



  خبري واحلمد هللا . السائل :

  احلمد هللا . الشيخ :

  اتصلنا بك يف رمضان أتذكر ؟ السائل :

  إيه لعّلي . الشيخ :

  أنا وأخي عبد الرمحن عندي بعض األسئلة استشريك فيها . السائل :

  تفضل . الشيخ :

ي و هناك سنة جيب أن يدرس يعين اجلثث عارية ، فما حكم هناك أخ يدرس يف كلية الطب البشر  السائل :

  الشرع يف هذا ؟

  يدرس ماذا ؟ الشيخ :

  يعين يدرس يتكشف على عورات اجلثث  السائل :

  األموات ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

إن كان  إذا كان ال سبيل إىل العلم الذي هو يف صدده إّال ذا االّطالع و االكتشاف فال بأس ، أّما الشيخ :

  ...هناك سبيل آخر فال جيوز 

  يف سبيل الدراسة ؟ السائل :

أنا فهمت يا أخي ، بس الّدراسة هلا سبل ، فإن كان هذه الدراسة اّليت هو يف صددها ، ال سبيل إىل  الشيخ :

أن أقول  معرفتها وإتقاا ، إال بطريق هذا االكتشاف واإلّطالع على العورات جاز وإّال فال ، وأنا ال أستطيع

  ألّنين لست طبيبا ، ال أستطيع أن أقول أنه يوجد سبيل غري هذا السبيل ، أو ال يوجد ، لعلك فهمتين ؟

  نعم بارك اهللا فيك السائل :

  جزاك اهللا خري  الشيخ :

  هناك بعض اإلخوة يطلبون منك أن تساحمهم لقد أساؤوا بك الظّن وقد رجعوا عن هذا  السائل :

   خريا ، ال تثريب عليهم اليوم يغفر اهللا هلم .جزاهم اهللا الشيخ :

  يا أخي يف اهللا ممكن نّتصل بكم دائما يعين على اّتصال ؟ السائل :

وأهال ومرحبا يف كّل يوم ، يف مثل هذا الوقت ، وهو بالّنسبة إلينا بعد صالة العشاء وقد مضى على  الشيخ :

  صالة العشاء حنو ساعة .



  خيك أبو أيّوب يتكّلمبارك اهللا فيك أ السائل :

  يتفّضل . الشيخ :

  هناك عهدة يف مسجد قيمة من مال السائل :

  أيوة  الشيخ :

  هل جيوز التصّرف فيها يف غري شئون املسجد أم ال ؟ السائل :

  ال، ال جيوز إالّ إذا صرف يف مسجد آخر مثله هو حباجة إليه . الشيخ :

  لقيمة وإن كان املسجد ال حيتاج إىل هذه ا السائل :

  أنا أقول يصرف يف مسجد آخر . الشيخ :

  بارك اهللا فيكم هذه هي األسئلة اّليت عندنا بارك اهللا فيك السائل :

  وفيكم بارك الشيخ :

  الّسالم عليكم السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :

للجامعة ال أدري ملاذا قطعتم احلبل من سائل آخر : موالنا إذا ممكن بس لو دعوة إىل البيت تكرمي لنا ودعوة 

  ...البداية ، حنن شاكرين الدعوة للبيت 

  سائل آخر : السالم عليكم .

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : الشيخ األلباين ؟

  نعم , أيوة هو معك الشيخ :

  سائل آخر : أنا عبد احلميد حممد أمحد أستاذي .

  من أين ؟ الشيخ :

  ل آخر : من القاهرةسائ

  أهال مرحبا . الشيخ :

  سائل آخر : كيف حالك أستاذنا بارك اهللا فيكم .

  من مىت أنت هناك ؟ الشيخ :

  سائل آخر : أنا يف القاهرة منذ عشر سنوات .



  ما شاء اهللا وملاذا مل تتصل بنا يف هذه العشر ؟ الشيخ :

  سائل آخر :  واهللا تقصري يا أستاذي .

  الك ؟كيف ح  الشيخ :

سائل آخر : خبري واحلمد هللا ، لكن علمنا أنك كنت يف الرياض ، وانتقلت إىل الظهران ، لكن مع األسف ما 

  سعدنا برؤيتك .

  أسعدك اهللا يف الدنيا واآلخرة . الشيخ :

  سائل آخر : اللهّم آمني وإياكم .

  وكيف حالك ؟ الشيخ :

  سائل آخر : خبري واحلمد هللا بارك اهللا فيك .

  وكيف حال أهلك ؟ خ :الشي

  عبد احلميد : طيبني واحلمد هللا مجيعا .

  وماذا عملك اآلن ؟ الشيخ :

  سائل آخر : عملي أنا متفرّغ للكتابة و الّتأليف من حوايل عشر سنوات اآلن يعين .

  ما شاء اهللا وهل فتحت مكتبة نشر ؟ الشيخ :

  سائل آخر : من زمان هذه مكتبة أصال يف الكويت موجودة .

  أنا عارف يف الكويت لكن أقول هناك يف القاهرة ؟ لشيخ :ا

  سائل آخر : يف القاهرة ، فرع القاهرة يقّدم خدمات للّدين .

  مجيل ، إن شاء اهللا أنت موّفق ؟ الشيخ :

  سائل آخر : احلمد هللا موفق يف التأليف احلمد هللا بالنسبة للنشر والتوزيع السوق يف اخلليج والكويت راكدة .

  خريا . : الشيخ

  سائل آخر : نسأل اهللا العافية .

  أجرك عند اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : اهللا يبارك فيك أستاذ .

  اهللا حيفظك . الشيخ :

  أريد أن أسألك عن ثالث قضايا ؟ السائل :



  تفضل . الشيخ :

  (( يدنين عليهّن من جالبيبهّن ))الروايات اليت يف الطربي ، يف تفسري آية  السائل :

  أيوة  شيخ :ال

  فيها ثالث روايات تفيد يدنني على جالبيبهن قصدي يغّطني وجوههّن ، وال يبقني إالّ عني واحدة . السائل :

  نعم .  الشيخ :

  أنا اّتصلت يف كتاب احلجاب مرّة فقلت لنا أّن هذه الّرواية ضعيفة . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  وغريه ، يقولون أّا أصح الروايات وأا أعلى درجات الّصّحة .لكن الشيخ الّسندي يف السعودية  السائل :

  ساحمهم اهللا . الشيخ :

  ساحمهم اهللا يعين الّثالث الّروايات املوجودة يف الّطربي الّثالث ضعاف !؟  السائل :

  تناالّثالث روايات يا أستاذ علمّيا ال جيوز الكالم عنها بالتعبري الشامي ولعّلك تأثّرت بلغ الشيخ :

  لكم فضل كبري بارك اهللا فيكم . السائل :

  عفوا ، ال جيوز احلكم على الّروايات الّثالث بالكوم باجلملة ، وإمنا لكّل رواية ، حديث خاّص ا . الشيخ :

  الّصّحة إحداهّن فقط ؟ ...هل يف إحداهّن قويّة أويف غاية  السائل :

  هي الّروايات عندك بني يديك اآلن ؟ الشيخ :

  نعم . ائل :الس

  طيب ، يف عندك رواية ابن عباس هل هي بني يديك ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  رواية بن عّباس بني يديك ؟ الشيخ :

  أيوة بني يدّي .  السائل :

  إيه اقرأ إسنادها . الشيخ :

  ...عن ابن عباس ، حدثين علي قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية  السائل :

دك ، أبو صاحل هذا امسه عبد اهللا بن صاحل ، وهو كاتب الّليث وفيه ضعف ، معروف به عند وّقف عن الشيخ :

  أهل احلديث ، وكان له جار يدّس عليه ما ليس من حديثه .

  نعم . السائل :



  امش اآلن معاوية بن صاحل ؟ الشيخ :

  حّدثين علي قال حّدثين أبو صاحل قال حدثيت معاوية السائل :

  ية بعده . أي معاو  الشيخ :

  عن علّي عن ابن عّباس . السائل :

علّي هذا هو ابن أيب طلحة ومل يسمع من ابن عباس ، فهل تعتقد وال شّك إّنك تشاركنا يف كثري من  الشيخ :

  بضاعتنا يف علم احلديث .

  بارك اهللا فيك . السائل :

  فهل تشّك حينئذ يف مثل هذا الّسند أنّه ال تقوم به حّجة ؟ الشيخ :

  الثّاين يا أستاذ . سائل :ال

  هاته . الشيخ :

  حّدثين يعقوب قال حّدثين ابن علّية عن ابن عون عن حمّمد عن عبيدة . السائل :

  عبيدة هذا تابعي الشيخ :

  نعم  السائل :

  ولو كان حديثه مرفوعا ، إىل الّنّيب صّلى اهللا عليه وسلم لكان مرسال . الشيخ :

  نعم . السائل :

  يكون احلديث املرسل حّجة !؟وهل  الشيخ :

  ال ، ال يصري حجة أستاذ . السائل :

  فما بالك وهو مقطوع موقوف عليه !؟ الشيخ :

  موقوف عليه فهذا اجتهاد منه . السائل :

  اجتهاد منه . الشيخ :

  السند إليه صحيح ؟ السائل :

  السند إليه صحيح . الشيخ :

  الّسند إىل عبيدة صحيح . السائل :

  ي نعمأ الشيخ :

إذا قال  ...هم يقصدون هذا ، هو هذا الذي يقولون عنه يف غاية الصحة ، فيقولون عبيدة هو رجل  السائل :



  هذا فال بد أن يكون قاله عن علم .

لكن هذا الكالم ليس من كالم أهل العلم ، يعين إذا صّح الّسند إىل تابعي بقول أو بتفسري أو حبكم  الشيخ :

ع واخلالف يطرح على األدلّة الشرعّية ، فإن وافقها ، قبل ، ال ألنّه هو قال بذلك ، وإمنّا ألنه فهذا يف مواطن الّنزا 

  وافق األدلة الشرعية .

  بارك اهللا فيك . السائل :

وحينئذ ال جيوز االستدالل به ، وخباّصة يف خمالفة اآلثار الّصحيحة الواردة عن كبار الّصحابة ، وخباّصة  الشيخ :

  ...ّباس ، هذا اّلذي وجدت الّسّند إليه ضعيفا هزيال ، فقد صّح عنه بأّن وجه املرأة ليس بعورة منهم ابن ع

  هذا صح عنه أين أستاذ ؟ السائل :

وذلك صّح عن مسّيه عبد اهللا ، لكن بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ،   ...يف مصّنف ابن أيب شيبة  الشيخ :

أيا لعبيد هذا أو عبيدة ، عبيدة هذا ، كيف نقّدم قوله وتفسريه لآلية كذلك صّح مثله ، فكيف نؤثر ونقّدم ر 

  على ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه !؟

  ...أنا أقصد شيخ أّن هذا احلديث  السائل :

  إذا كان الحرج عليك فأنا معك . الشيخ :

ا هشام عن ابن سريين قال سألت عبيدة ، حدثين يعقوب قال حدثين هشيم قال أخربن ...الحرج علّي  السائل :

  يعين الواسطة األخري عبيدة فقط .

  عبيدة هذا له أكثر من سند ، ولذلك حنن ال نشّك بصحة هذا القول املروّي عنه ، لكن ال حّجة فيه . الشيخ :

  الروايات األخرى ، يف أربع روايات تفيد أجزاءها إىل اجلبهة . السائل :

  بعضها الشيخ :

  هل فيها شيء صحيح أم كّلها ضعيفة أيضا ؟ ل :السائ

بعضها ثابت وحسبك ما ذكرت لك آنفا ابن عباس وابن عمر باألسانيد الصحيحة ، أن وجه املرأة  الشيخ :

  ليس بعورة ولكن أنا أريد أن ألفت نظرك إىل ناحية علمّية لغويّة .

  تفّضل .  السائل :

 (( يدنين عليهن من جالبيبهن ))مشايخ الّسعودية حينما قال تعاىل  وهي اليت ال يتعرض هلا ، إخواننا الشيخ :

بيغّطني ، وهذا الّتفسري خطأ من املسلمني مجيعا ، هذا الّتفسري ، خطأ من   (( يدنين ))فهم يفّسرون قوله تعاىل 

ن تكشف على األقّل املسلمني مجيعا ، مبا فيهم مشايخ الّسعودية ، ألّم يبيحون واحلمد هللا يبيحون للمرأة عن أ



  عن عني واحدة وتسامح بعضهم جزاه اهللا خريا فسمحوا هلا بالكشف عن العينني فأليس العينان من الوجه !؟

  بلى . السائل :

أي يغطني وجوههّن جبالبيبهّن ؟ هذا ال  (( يدنين عليهّن من جالبيبهّن ))آه ، كيف إذا يفّسرون  الشيخ :

ا خيرج من فيه ، ولقد أجريت مع بعض املشايخ هناك يف سفريت اّليت أشرت إليها ميكن أن يقوله إنسان يفّكر فيم

آنفا ، تفسريا جتريبّيا عملّيا قلت ألحدهم ها أنت تضع العمامة على رأسك ، فافرتض أّن هذه العمامة هي 

ل ال أستطيع ، اجللباب املذكور يف اآلية ، فاآلن غّطي وجهك ذا اجللباب ، ففعل  فقلت له امشي إّيل , قا

قلت إذا كيف تفرضون على الّنساء ما ال تستطيعون !؟ كيف يشمون يف الطّرقات !؟ قال تفتح ثقبا , يضحك 

الّشيخ رمحه اهللا . هذه من عجائب األفكار  قال نفتح ثقبا لرتى بعني واحدة ، فقلت له أنتم تقولون بفلسفتكم 

ما تؤيّدون به وجهة نظركم ، وتقيمون احلّجة ا على خمالفكم ، اخلاّصة ، حينما ال جتدون من األدلّة الشرعّية 

تذهبون إىل الفسلفة ، وإىل علم الكالم الذي ختّصصتم مبحاربته فقط يف العقيدة ، أّما يف األحكام الشرعية 

وأمجل  والفروع ، فقد تلّبستم بعلم الكالم ، من ذلك أنكم تقولون : كيف يعقل أن يكون وجه املرأة ليس بعورة ،

ما يف املرأة وجهها ، هذه فلسفة ، وبناءا على فلسفتكم أقول لكم إذا كان أمجل ما يف املرأة وجهها ، فما هو 

أمجل ما فيه وجهها ؟ أليس عيناها ؟ قال نعم ، فقلت كيف أحبت بأن تكشف عن أمجل ما فيها ؟ وهو عينها ، 

ل ، وهذه نقطة أرجو أن تكون معي مفّكرا فيها ، ال أريد وخالف اإلدناء اّلذي فّسرمتوه بالّتغطية ، فبهت الرج

كان   (( يدنين ))أن تكون معي مقّلدا ، فنحن كما تعلم حنارب الّتقليد ، وندعوا إىل الّتبصري ، فحينما قال تعاىل 

الّسّنة  هناك حكمة بالغة جدا ، حينما عدل ربنا عن قوله يغّطني ألّن اإلدناء له حدود ، وهذا ما جاء تفسريه يف

العملّية من جهة ، واألحاديث يف ذلك كثرية ، كما البّد أّنك كنت قرأا يف كتايب حجاب املرأة املسلمة ، 

وخباّصة حديث أمساء اّلذي يدندن السعوديّون على تضعيفه ، هم ومن تابعهم ومن قّلدهم ، إّم يذهبون إىل أنّه 

  يه ضعيف فعال.حديث ضعيف وأنا قد قلت بأن إسناد أيب داوود ف

  لكن يتقّوى .  السائل :

لكن يتقّوى أّوال بطريق أخرى يف سنن البيهقي ، وثانيا بأقوال الّصحابة اّليت ذكرت لك آنفا بعضها ،  الشيخ :

( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إال وثالثا وأخريا الّسّنة العملّية أال وهو قوله عليه الّسالم 

هذا احلديث حيّدد مساحة اإلدناء وهو مجيع البدن  (( يدنين ))فهذا يبّني قوله تعاىل يف القرآن  يها )وجهها وكفّ 

  إال الوجه والكّفني. 

  بارك اهللا فيكم . السائل :



  وفيكم بارك . الشيخ :

  ذكرمت حتقيق موّسع عن حديث أمساء يف كتاب احلجاب السائل :

  أي نعم الشيخ :

  ديث الصحيح يف سنن أيب داوود .مث ذكرمت احل السائل :

  أيوة الشيخ :

  هل هناك شيء جديد زائد على الّتحقيق املوجود حجاب املرأة املسلمة ؟ السائل :

  سرتى ذلك يف طبعتنا اجلديدة إن شاء اهللا وعسى أن يكون ذلك قريبا . الشيخ :

  الطبعة اجلديدة لكتاب احلجاب ؟ السائل :

  أيوه أيوه . الشيخ :

  هل فيه املزيد من التحقيق عّما ورد هنا اآلن ؟ السائل :

  وهل تعرف مّنا اجلمود على القدمي !؟  الشيخ :

  ال ال عفوا . السائل :

  يضحك الّشيخ رمحه اهللا , أنا أقول يف كّل طبعة شيء جديد . الشيخ :

  ...أنا قصدي بالنسبة هلذا احلديث ، حتقيق حديث أمساء  السائل :

  يه جديد .نعم ، نعم ف الشيخ :

  بارك اهللا فيك السائل :

  أنت تعرف الطبعة األوىل من احلجاب ؟ الشيخ :

  عبد احلميد : نعم .

  أال جتد فرقا وهي الطبعة اّليت قمتم أنتم بطبعها يف مصر . الشيخ :

  هذا صحيح . السائل :

  كتب اإلسالمي .آه ، أال جتد فرقا وبونا شاسعا بينها وبني الطّبعة اّليت قام بطبعها امل الشيخ :

  نعم فرقا كبريا . السائل :

  فستجدون مثل هذا الفرق أو أكرب يف الطبعة اجلديدة إن شاء اهللا . الشيخ :

  مىت تتوقع تقريبا ظهورها . السائل :

  أّما مىت هذا فليس يف ملكي وال يف طوقي  الشيخ :



  بارك اهللا فيك . السائل :

  اشر .ألّن هذا يتعّلق بالطّابع والنّ  الشيخ :

  السؤال الثّالث أستاذ . السائل :

  نعم ؟ الشيخ :

  الّسؤال الثّالث . السائل :

  تفّضل الشيخ :

  أنه جيوز أن تكشف وجهها بشرط أن ال يكون فيه شيء من الزينة . ...قد ذكرمت يف  السائل :

  أيوه الزينة االصطناعية . الشيخ :

  عفوا مل تنص على هذا يا أستاذ عفوا . السائل :

  إذا ما كنت نصصت فأنّص اآلن ولك الفضل . لشيخ :ا

بارك اهللا فيكم يا أستاذ ، ذكرت حديث يفيد ظهور العينني واخلضاب يف اليدين ، بشرط أن ال يكون  السائل :

  فيهّن شيء من الزّينة قاطع متاما كّل شيء .

بعد أن خّصصنا بالذّكر الكحل لكن ال يكون عليهما شيء من الزنية ، ما الذي يتبادر إىل ذهنك ؟  الشيخ :

واحلناء ، أليس يتبادر إىل الّذهن من هذه العبارة ، أنّه املقصودة الزّينة املصطنعة من املرأة هذا الذي أنا رميت إليه 

  ومع ذلك فسأزيل ما إذا كان يف العبارة غموض ما .

  ...عفوا من يقف عندها ، يعين قد يغفل على األول أو  السائل :

  على كل حال إن شاء اهللا نوّضح ذلك . الشيخ :

  بارك اهللا فيكم . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  إن شاء اهللا نراكم على خري معافيا أستاذ. السائل :

  وأنتم خبري . الشيخ :

  مع حتّياتنا للحضور مجيعا وربّنا حيفظكم ويطيل عمركم . السائل :

  اهللا يسّلمك وجيزيك خري . الشيخ :

  ىل الّلقاء إن شاء اهللا .إ السائل :

  أهال مرحبا , السالم عليكم . الشيخ :



  وعليكم الّسالم . السائل :

بسم اهللا , إنّا أثقلنا على األستاذ الدكتور هنا ، حيث كّلفناه أن يكّرر كالمه مرّتني ، ولذلك ال بّد من  الشيخ :

  أن جنيبه .

  اهللا جيزيك خري  السائل :

  ذ .أنا أقول يا أستا الشيخ :

  نعم  السائل :

حضوري يف اجلامعة ، ليس استنكافا أو رغبة عن اخلري ونشر شيء من العلم إذا كان عندي وإمنا  الشيخ :

لشعوري بأّن ذهايب إىل هناك سابق ألوانه ولذلك يعود إليك وإىل أمثالك ممّن هو عن مينيك أو يسارك ، أن 

  ن يكون اجلّو مهّيئا لقبول كلمة احلقّ متّهدوا ألن أمتّكن من أن أذهب إىل اجلامعة ، وأ

  شيء مجيل . السائل :

ولعّلك تعلم أّن كثريا من إخواننا األساتذة والدّكاترة ال يزالون بعيدين عن دعوة الكتاب والّسّنة ، والذين  الشيخ :

عتقادي أّن الفقه املقارن يتكّلمون اليوم فيما يتعّلق بالفقه ، فخريهم من تكّلم مبا يسّمى بالفقه املقارن ، وأنا يف ا

اليوم خري منه الّتقليد للمذهب ، مع أنّنا حنن لسنا دعاة للمذهبّية الّضّيقة ،وإمنّا ندعوا املسلمني ، بعاّمة وأهل 

العلم خباّصة ، إىل أن يقّدموا إىل الّناس كافّة العلم املستقى من الكتاب والّسّنة ، مباشرة ، ولكن هذا بال شّك 

ل العلم ، ومن الّنوعية اّليت ال نزال مع األسف , نشكوا من قلتهم يف هذا العصر وهم الذين جيمعون حيتاج إىل أه

  بني فقه الكتاب وفقه السنة الصحيحة .

  الّسالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

  حّياكم اهللا شيخنا . السائل :

  أهال . الشيخ :

فيها لفظ ساعة ، مثل حديث أّيب عندما كان جاء إىل اخلطبة والّرسول  بالنسبة لألحاديث اليت ذكر السائل :

عليه الّصالة و الّسالم خيطب ، الّصحاّيب الذي جاء وجلس جبانب أّيب فسمع الّرسول عليه الّصالة و الّسالم يقرأ 

د ساعة ، فتجّهم سورة براءة ، فقال مىت تزلت ؟ فتجّهم أّيب ، ومل يرّد عليه ، فقال سكّت ساعة مث سألته بع

فسكّت ساعة هذا كّله والّرسول خيطب ، فنحن نعرف أّن الّسّنة يف خطبة الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم تكون 

قصرية ، ففي احلديث جاء لفظ الساعة ثالث مرات ، يسأل مث يسكت ساعة يسأل مث يسكت ساعة ، يسأل 



الستجابة يف العصر ، يف الساعة األخرية من العصر مث يسكت ساعة ويف األحاديث األخرى يعين حتّروا ساعة ا

  أوكذا ، فأحببنا نسأل هل هي الساعة الزمنية اليت نعرفها أم هي مقدار معني أقل من الساعة أو أكثر ؟

  اجلواب يف حديث ساعة اجلمعة ، لو أنك استحضرته أو رجعت إليه ، ألغناك عن سؤايل . الشيخ :

  عة اثين عشر ساعة ؟احلديث تبع يوم اجلم السائل :

آه ، بس يف أحاديث أا هي يوم اجلمعة ، فيها الزيادة التالية وأشار بيده يقّللها ، ارجع إىل األحاديث  الشيخ :

الواردة يف هذا املوضوع ، جتد هذه الزّيادة ، وهذه الزّيادة هي جواب سؤالك عن حديث أّيب بن كعب ، 

ي الّساعة العرفّية اّليت جاء ذكرها يف حديث ساعة يوم اجلمعة ، حيث وباختصار الّساعة ، ليس املقصود ا ه

ذكر أن يوم اجلمعة اثين عشرة ساعة وساعة اإلجابة هي يف آخرها ، ليس املقصود من الساعة يف مثل هذا 

، هل تذكر  (( ساعة من نهار ))احلديث كمثل ذكر الساعة يف كثري من النصوص األخرى كمثل قوله تعاىل 

  اآلية ؟هذه 

  نعم ، نعم . السائل :

آه ، فاملقصود حينما تطلق هذه اللفظة يعين وقت دون حتديد هلذا الوقت ، فيفّسر حينئذ يف حدود  الشيخ :

وال شك أن الّرسول عليه الّسالم  ( من فقه الرجل قصر خطبته )الّسياق والّسباق ، وإذا كان معلوما عندك أّن 

القراءة يوم اجلمعة وخيّفف اخلطبة ، فال شّك حينئذ حينما تستحضر هذا املعىن ،  ، كان سّيد الفقهاء وكان يطيل

  أنّه جيب عليك أن تفّسر الّساعة مبعىن حلظة أو حلظات ، حينئذ يطيح اإلشكال ، واضح ؟

  نعم . السائل :

  طيب يف غريه ؟ الشيخ :

 عقد الشيطان على قافيته بثالث عقد )( إذا بات أحدكم بالنسبة للوضوء إذا أصبح أحدكم ، يعين  السائل :

إىل ايته ، فأقول ما فضل احلائض بالنسبة هلذا احلديث ؟ احلائض إذا قامت وذكرت اهللا احنلت عقدة أّما 

  بالّنسبة للوضوء والّصالة ؟

ا هذا مو إشكال أخي أّوال هذه من حججنا على اّلذين حيّرمون على احلائض أن تتلو القرآن ، بل هذ الشيخ :

اّلذي أنت أحلمت إليه ، ممّا يؤّكد أن املرأة حينما تضع جنبها للّنوم ، جيب أن تعّوذ نفسها ، وحتيطها بشيء من 

اآليات الكرمية وخباّصة ما كان ثابتا منها يف السنة ، كقراءة مثال آية الكرسي ، وقراءة سورة تبارك ، وسورة املزّمل 

لّسالم كان يقرؤها قبل أن ينام سواء قبل أن يضطجع ، أو بعد أن ، وحنو ذلك ممّا ثبت أن الّرسول عليه ا

يضطجع ، ومن أهّم هذه الّسور املعوّذتان ، فأنا يف اعتقادي أّن هذه املرأة احلائض إذا أتت مبثل هذه األوراد كان 



 يكّلف اهللا نفسا (( الذلك معينا هلا ، أن ال يبول الشيطان يف أذا ، ألا داخلة يف عموم قوله تبارك وتعاىل 

فما دامت أّا ال تستطيع شرعا ، أن تتلّبس بالّصالة ، فعليها أن تتلّبس مبا جيوز هلا من القراءة ،   إال وسعها ))

  ملا أشرنا إليه من الّسور أو اآليات , غريه ؟

  بارك اهللا فيك شيخ السائل :

  اجلامعة كما أشرمت .وفيك بارك , ال شّك أنّنا إذا حضرنا للجامعة وشباب  الشيخ :

  سائل آخر : وهذا مكسب

  ...سريد منهم علينا أسئلة وحنن  الشيخ :

  سائل آخر : األسئلة حتتاج إىل حّل .

آه ، وحنن بني أحد شيئني إّما أن نصارح وإّما أن نداري ، وحنن ما انزوينا هذا اإلنزواء الذي ترونه إال  الشيخ :

  شّك املصارحة سابق ألواا ، ولذلك فعليكم أن متّهدوا إن شاء اهللا . فرارا من املداراة ، وإن صارحنا بال

  سائل آخر : وعندئذ تعترب الدعوة مقبولة بإذن اهللا 

  إن شاء اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : أما الدعوة إىل البيت نعتربها مقبولة من اآلن .

  إن شاء اهللا . الشيخ :

  سائل آخر : جزاكم اهللا خريا .

ن نقول إلخواننا اّلذين يرتّددون علينا أنا من األشخاص اّلذين إذا دعو بالّتعبري السوري ما بنلقى مزح حن الشيخ :

.  

  سائل آخر : ال ما فيه مزح . اهللا جيزيك خري وطّول اهللا يف عمركم .

  اهللا يبارك فيكم . الشيخ :

  على اعرتافه باحلق اهللا يبارك فيه أستاذي اهللا جيزيه اخلري أستاذنا الدكتور حممد حسن أبو حيىي السائل :

   0اهللا جيزيك خري  الشيخ :

أريد أن أقول أستاذي بالنسبة للحجاب وما ذكرمتوه من جواز كشف الوجه ، وإن شاء اهللا هذا الذي  السائل :

ل نعتقد فيه ، األستاذ أمحد أشار إىل نقطة ، وهي الكيفية أو احلدود اليت تغطى من هذا الوجه فهل يا ترى ه

  لكم رأي يف هذا ؟ 

هو بارك اهللا فيك الوجه لغة وشرعا ما يواجه به اإلنسان ، فهو قرص الوجه الذي جيب غسله بالوضوء ،  الشيخ :



  ليس أكثر من ذلك .

كأين أستاذي نعم أنا فهمت مرادك ، لكن كأّين رأيت فعل األستاذ أمحد ، يقول هو الغطاء الذي كان   السائل :

م ، فكانت تغّطي وتضع إشارها يف فمها ، فتغّطي اللحية ، حىت ما تكشف الوجنات ، أو يستخدموه يف الّشا

  جزء من الوجنات ، ألّن استدارة الوجه كما يقول األستاذ ، إنه هذه قد يكون فيها شيء من الفتنة ؟

  يا أخي قضية الفتنة هذه دعها جانبا اآلن ، ألّن املوضوع لغوي وشرعي ، صح أم ال ؟ الشيخ :

  هذا حق . السائل :

فالوجه لغة هو هذا اّلذي ذكرناه وتعرفونه ، لكن هناك شيء يعرف يف الّلغة أيضا وهو ما أشار إليه عليه  الشيخ :

فالّنقاب تغّطي املرأة كّل  ( ال تنتقب المرأة المحرمة ، وال تلبس القّفازين )الّسالم يف احلديث املشهور الّنقاب 

فإذا هذا القسم هو إّما أن يكون جزءا من الّنقاب أو اليكون نقابا من حيث الّتعبري  وجهها ، ما عدا عينيها ،

العريب يعين الّنقاب هو الذي يشّد على األنف ، وحتت العينني ، وهذا حنن صّرحنا يف احلجاب بأنه األفضل 

ليس يف هذا ، واألفضل بعد أن وجد املنديل هذا هو األفضل يعين أفضل من النقاب نفسه ، لكن البحث 

البحث هل حيرم على املرأة أن تكشف عن وجهها ؟ أم جيوز هلا ذلك مع بيان أن األفضل هلا الّسرت ، فاآلن امرأة 

تسرت وجهها بالكلّية هذا هو األفضل امرأة يف مرتبة ثانية تسرت وجهها إال عينيها ، مرتبة الثالثة وهي اليت ذكرا 

نّه على الفلسفة الّسعودية الّسابقة ، إنّه أمجل ما يف املرأة وجهها ، وأمجل ما أنت تسرت ما دون أنفها فمها ، أل

فيها عينيها ، مث فمها إىل آخرها من الفلسفة هذه ، فإذا إذا حنن بّدنا نشوف مراتب األفضلّية ، فهو من هنا ال 

  يرى منها شيء إطالقا

  بارك اهللا فيكم أستاذي  السائل :

  هكذا  ,مث هكذا ، أي نعم  مثّ هكذا ، مثّ  الشيخ :

لكن أستاذي من الناحية العرفية ، يعين كان فيه عرف قدميا يعين يف عهد الّصحابة والّسلف كان فيه  السائل :

  عرف هذا الوصف الذي ذكرته على األستاذ أمحد هل كان موجود أم ال ؟

ة ، أن تدين اجللباب بقدر ما تستطيع إىل الذي ذكرته أنت ، ال يوجد إال الّنقاب وإال إذا مل تكن منتقب الشيخ :

وجهها ، هذا هو املوجود ، املنديل املعروف اليوم ، مل يكن موجودا ، لكن هذا استعماله أحّب إلينا ، ألنّه حيّقق 

  الّسرت بأوسع معانيه أي نعم .

ليها اآلن وهي قضّية احلليب : شيخنا تتميما للبحث قد يقال ، وقد قيل حقّا ، بالّنسبة للمسألة اليت أشرت إ

الفتنة ، يعين اآلن هذا مذهب ، يعين يتوّسط فيه البعض ، فيقولون حنن ال نوجب عليها السرت وكذلك ال جنيز هلا 



الكشف مطلقا ، ولكن عند خشية الفتنة ، نوجب عليها الّسرت ، فحّبذا لو شيخنا تلقون الّضوء على هذه 

  املسألة ؟

أفهم من الّشرع ، هذه الفتنة اّليت ختشى ، ال جيوز أن جتعل مذهبا عاّما يشمل أي نعم ، أنا حسب ما  الشيخ :

مجيع الّنساء لكّين أقول أيّة امرأة تتمّتع مبا أباح اهللا هلا ، من الكشف عن وجهها ، إذا ما شعرت أّا ستقع يف 

دل والّتغطية فبها ، وإال فاهلرب الفتنة ، فهنا جيب أن تبتعد عنها ، بأّي وسيلة وبأّي طريق ، إن كان يكفي السّ 

  . ...اهلرب ، ففرق كبري جّدا ، بني أن نفرض على الّنساء كلهّن أن يسرتن وجوههّن خشية الفتنة ، وبني 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته , نعم الشيخ :

  عندنا بعض األسئلة السائل :

  التكثّر الّليلة قّللها يف عندنا ضيوف اخرت منها أهّم ما عندك الّليلة . يخ :الش

  ( لكل مؤمن في الجنة )أّوال بتحقيق بعض األحاديث ، حديث  السائل :

  ما مسعتين ؟ آلو الشيخ :

  نعم السائل :

  ما مسعتين ؟ الشيخ :

  مسعتك جّيدا .  السائل :

  ماذا مسعت مّين ؟ الشيخ :

  أقّلل ما أمكن . أن السائل :

  كيف بتقّلل وأنت بتقول أّوال هذه بتخّوف .  الشيخ :

  يف حديث ما أدري ما صّحته السائل :

  إيه . الشيخ :

( لكّل مؤمن في الجّنة أربعة أبواب ، باب يدخل عليه منه زّواره من المالئكة ، وباب يدخل عليه  السائل :

بينه وبين أهل الّنار لتعظم الّنعمة عليه ، وباب فيما بينه منه أزواجه من الحور العين ، وباب مقفل فيما 

  ما صّحة احلديث ؟ وبين دار السالم ، يدخل منه على ربه إذا شاء )

  هذا ال أعرفه ، وال مّر علّي حّىت وال يف املوضوعات . الشيخ :

مبين في كل يوم مائة ( من قال ال إله إال اهللا الملك الحق الحديث يذكر عن علي رضي اهللا عنه  السائل :



  ؟ مرة ، كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر ففيه الغنى أستقرع به باب الجنة )

  هذا ضعيف ال يصح . الشيخ :

( أال أدّلك على باب من أبواب الجنة ، قلت بلى , قال ال حول وال قوة قال صلى اهللا عليه وسلم  السائل :

  . إال باهللا )

  صحيح أنه كنز من كنوز اجلّنة الثّابت يف ال الشيخ :

  هذا نعلمه , أّما هذا ؟ السائل :

  هذا ما أعرفه . الشيخ :

  باقي فيه سؤالني ماشي ؟ السائل :

  إذا ما فيه عجلة فيما بعد , فنظرة إىل ميسرة . الشيخ :

  أبشر إن شاء اهللا السائل :

  جزاك اهللا خري . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  م الّسالم ورمحة اهللا وبركاته .وعليك الشيخ :

أيوه ، فجعل الفتنة مذهبا عاّما على كّل الّنساء ، وهذا يستلزم منه أو يلزم منه بعبارة أصّح ، أن نغّري  الشيخ :

شريعة اهللا ، ألنّنا نعلم مجيعا أّن اإلسالم صاحل لكل زمان وكّل مكان ، وأّن أّي حكم كان يف الّزمن األّول فهو  

ن يرث اهللا األرض ومن عليها ، لكن إذا تعرّضت امرأة ما فيه الفتنة ، فحينئذ عليها أن تتعاطى كّل كذلك إىل أ

وسيلة تبعدها عن الوقوع يف الفتنة ، أّما خشية أن تقع يف الفتنة ، هذه اخلشية موجودة يف كّل زمان ومكان وهذا 

ما ال جيوز األخذ ا إذا كان  ... املصاحل املرسلة يدخل يف الواقع ، يف حبث كنا ذكرناه معكم مرارا فيما يتعلق يف

املقتضي لألخذ ا قائما يف عهد الّرسول عليه الّسالم ، ومع ذلك الّرسول ما أخذ بذلك ، فال شّك أن املفسدة 

 موجودة يف زمن الّرسول ، ويف زمن الّرسول وإن كان بال شك ، ممكن أن تقول اليوم أنه الفنت واملفاسد أكثر من

ذي قبل ، لكن ما نستطيع أن نقول أن الفتنة مل تكن موجودة بعهد الّرسول عليه الّسالم وحنن نسمع احلقيقة 

بعض احلوادث ، كتلك احلادثة اليت جاء ذكرها يف بعض األحاديث الصحيحة ، أّن رجال خرج منطلقا إىل 

يئا يفعله الرجال مع زوجه إال فعله معها إال املسجد ، فدخل على امرأة وهي يف حمّلها يف دكاّا ، قال فلم يدع ش

( أصّليت معنا ؟ أنّه مل جيامعها ، وانطلق إىل املسجد ، وصّلى مع الّرسول وسأل الّرسول عليه السالم ، قال له 

فهذه فتنة يف عهد الّرسول عليه الّسالم  ال ميكن  (( إّن الحسنات يذهبن الّسيئات ))فأنزل اهللا قوله  قال نعم )



كارها فلماذا مل حيّرم على النساء خشية الفتنة ، أن تكشف عن وجهها ، وملاذا مل يأمر النساء ، أن يسدلن إن

على وجوههّن أمرا واجبا ، ّمث أخريا يأيت حديث اخلثعمّية كما نذكر دائما وأبدا حيث أّن الفتنة ذّرت قرا ، يف 

أمرها أن تغّطي وجهها ، وهنا أنا أتعّجب من بعض  تلك احلادثة مع ذلك الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم ما

  العلماء وخباّصة إخواننا الّنجدّيني .

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا الشيخ :

  كيف حالك ؟  السائل :

  احلمد هللا خبري . الشيخ :

  بارك اهللا فيك عندي سؤال يا شيخنا . السائل :

  تفّضل الشيخ :

  رتة أحاول أّتصل عليك عليك لكن ما استطعت .من ف السائل :

  خريا . الشيخ :

  احلمد هللا نكّلم فيك من ليبيا يا شيخنا السائل :

  أهال . الشيخ :

  كيف حالك ؟  السائل :

  اهللا حيفظك احلمد هللا . الشيخ :

  أنا عبد الرمحن . السائل :

  أهال مرحبا ما تذّكرتك . الشيخ :

  عندي سؤال يا شيخ السائل :

  تفّضل يا أخي عندك شيء ؟ شيخ :ال

  نعم إن شاء اهللا السائل :

  تفّضل الشيخ :

  فيه سؤال إن شاء اهللا . السائل :

  هاته . الشيخ :

يف فتاة تشتغل لكن ظروفها صعبة جدا ، وهي خمتمرة ، وهي حباجة للمال ، وعرضنا عليها مبلغ من  السائل :



  اهللا ؟املال شهريا لكنها رفضت مباذا تنصحها إن شاء 

  هل هي متزوجة أم ال ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

  هل هلا أب أو ويل ؟ الشيخ :

  اهللا أعلم و اهللا . السائل :

  ...كيف اهللا أعلم ؟ ال زم أنت تعلم  الشيخ :

  بيتهّيأيل ال واهللا أعلم  السائل :

معكم باجلواب اّلذي يا أخي جيب أن تدرس أحواهلا ، بعد ذلك تعرض قّصتها ، وميكن أن نتعاون  الشيخ :

  يوافق الّشرع .

  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك .  الشيخ :

بالّنسبة يف بعض املال للمسجد ، لكن خوفا أن نعطيه للمسجد ينفق يف البدع ؟ ماذا تأمرنا إن شاء  السائل :

  اهللا ؟ 

  كيف ينفق يف البدع .  الشيخ :

  نعم  السائل :

  ومن الذي ينفقها ؟ الشيخ :

  أصحاب املسجد . السائل :

  وهل أنت لك سلطة عليهم ؟ الشيخ :

  أنا أعمل مع مجاعة املسجد ما خيّص أحوال املسجد من صيانة وأشياء . السائل :

  فاهم يا أخي لكن هل لك سلطة ؟ الشيخ :

  واهللا إن شاء اهللا . السائل :

  ما دام لك سلطة ، فلماذا تدعهم ينفقون املال يف البدع ؟ الشيخ :

  مباذا تأمرنا إن شاء اهللا ؟ السائل :

  نأمرك بأن تصرفها مبا ينفع املسجد . الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :



  وفيك بارك .  الشيخ :

  و يف غري ذلك ال . السائل :

  ال جيوز . الشيخ :

  يعين ننفقها يف أي شيء فيه طاعة اهللا . السائل :

  عة اهللا .أّي شيء يتعّلق يف املسجد يف طا الشيخ :

  األطفال يعين اجليل الّصغري يعين السائل :

  كيف ؟   الشيخ :

  بالّنيبة للجيل الّصغري ومباذا تنصحنا من قراءة الكتب لرتبيتهم إن شاء اهللا ؟ السائل :

  اآلن ما عندي جواب هلذا السؤال . الشيخ :

  بارك اهللا فيك , يا شيخ ناصر . السائل :

  نعم .  الشيخ :

قادم إن شاء اهللا على الزواج يف مشكلة لكي أحصل على بيت يطلب مّين صاحب البيت حىت ال  أنا السائل :

  أخرج من البيت مبلغ من املال ما حكم هذا ؟

  أال جتد دارا أخرى ؟ الشيخ :

  سوف أحاول لكن يف غالب األحياء هكذا . السائل :

  إذا كان ذلك مبوافقة مالك الدار فال بأس  الشيخ :

   غري هذا ؟يف السائل :

  ال جيوز . الشيخ :

  مرات يكون مالك الّدار هي الّدولة . السائل :

  إذا ال بد من موافقة الّدولة إذا .  الشيخ :

  فقط بدون الدولة ...هذا األمر ممكن يتم  السائل :

  فاهم لكن ينبغي أن يكون ذلك مبوافقة الدولة ، وليس غدرا ا . الشيخ :

  نعم نعم . السائل :

  هو هذا . خ :الشي

  يا شيخ ما فيش وقت ثاين لإلّتصال بك غري هذا الوقت . السائل :



  ال ما فيه وقت إالّ بعد العشاء من كّل ليلة عندنا . الشيخ :

  الّساعة كم العشاء عندكم ؟  السائل :

  ال .العشاء عندنا كّل يوم تقريبا الّساعة الّتاسعة ، والّساعة عندنا اآلن احلادية عشر لي الشيخ :

  نعم , بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  يا شيخ حنن مستضعفني يف هذه البالد . السائل :

  نسأل اهللا أن يقّوينا يف بالدنا ويف بالدكم  الشيخ :

  ماذا تأمرنا وماذا تنصحنا ؟ السائل :

  عليكم بتقوى اهللا ما استطعتم . الشيخ :

  حفظك اهللا يا شيخنا . السائل :

  اهللا حيفظك يا أخي . الشيخ :

  أنا امسي عبد الرمحن . السائل :

  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , وأنا أبو عبد الرمحن وأهال ومرحبا . الشيخ :

  موضوع اخلثعمية لعّلكم مجيعا تذكرونه . الشيخ :

  أن تتّمم البحث ؟احلليب : ذكرت شيخنا أخواننا ومشاخينا يف الّسعودية ، عندهم شيء يعين تريد 

هو هذا يعين يقفون أمام حديث اخلثعمّية  يسلكون جتاهه طرق الّتأويل ، وحتميل احلديث ما ال حيتّمل  الشيخ :

، حّىت يّتفق مع مذهبهم املتشّدد على املرأة املسلمة ، حديث اخلثعمّية صحيح أنّه وقع يف احلّج ، وأّا وقفت يف 

سأله قالت إّن أيب شيخ كبري ال يثبت على الّرحل وقد أدركته فريضة احلّج أفأحّج طريق الّرسول عليه الّسالم ، ت

وخلفه عليه الّسالم الفضل بن العّباس وكان وضيئا ، وهي كانت مجيلة ، فكان ينظر  ( حّجي عنه )عنه ؟ قال 

آلخر ، جاء يف خارج إليها ، وتنظر إليه ، فصرف الّرسول عليه الّسالم وجه الفضل إىل اجلهة األخرى الشّق ا

  . ...الّصحيح أنه قال 


